
BR.0002.007.2013.AB 

 

 

PROTOKÓŁ NR  XXXVII / 13 

 

Z SESJI RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 

 

z dnia 23. maja 2013 roku. 
 

 

Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zawierciu pod 

przewodnictwem Przewodniczącego Rady Powiatu Adama Rozlacha. Początek obrad – 

godzina 9.10.  

 

 

Obecni: 

 

Radni powiatu zawierciańskiego, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności. 

 

 

Radni nieobecni: 

 

Jan Grela 

Jarosław Kleszczewski 

Konrad Knop 

Rafał Krupa 

Zbigniew Rok 

  

 

Spoza grona Rady obecni byli: 

 

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Marian Gajda, przedstawiciele władz 

samorządowych miast, miast i gmin oraz gmin powiatu zawierciańskiego z Przewodniczącym 

Rady Miejskiej w Zawierciu Edmundem Kłóskiem, przedstawiciele powiatowych służb, 

inspekcji i straży z Komendantem Powiatowym Policji w Zawierciu Robertem Szczypką                  

i Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu Markiem 

Fiutakiem, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele partii, stronnictw 

i ugrupowań politycznych, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Zawierciu, 

przedstawiciele środków masowego przekazu i inni goście, zgodnie z załączoną do protokołu 

listą obecności. 

 

  

Ad.1.) 

 

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach. Na podstawie listy  

obecności stwierdził dostateczną liczbę radnych do podejmowania prawomocnych uchwał,  

a tym samym prawomocność XXXVII sesji Rady Powiatu. Powitał radnych, Zarząd Powiatu             

z  Wicestarostą Rafałem Porcem oraz gości, biorących udział w posiedzeniu, dziękując im za 

przybycie.   
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Ad.2.) 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach poprosił radnych o zgłaszanie uwag do 

przekazanego w materiałach sesyjnych porządku obrad sesji. Wobec braku wniosków ze 

strony radnych przedstawił wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad sesji                              

o następujące punkty: 

 

1. pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Panów: Zbigniewa  Roka,  

Jana Zamory,  Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 384 / 

12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego wraz 

z odpowiedzią na skargę”. 

2. pkt w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Panów: Zbigniewa  Roka,  

Jana Zamory,  Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 385 / 

12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu 

Zawierciańskiego wraz z odpowiedzią na skargę”. 

Wprowadzenie powyższych uchwał pod obrady Rady Powiatu w dniu dzisiejszym jest 

konieczne ze względu na harmonogram pracy Rady i zachowanie ustawowego terminu 

przekazania odpowiedzi na skargi do WSA. 

 

Za zgodą radnych powyższe wnioski zostały łącznie poddane pod głosowanie 

i przyjęte jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.   

 

Projekty ww. uchwał wraz z załącznikami zostały przekazane radnym przed rozpoczęciem 

obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach zdecydował, że projekty uchwał, o które 

rozszerzony został porządek posiedzenia, rozpatrywane będą  w pkt 24 – 25 porządku obrad.   

 

Porządek obrad sesji po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:  

   

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI / 13 z dnia 25. kwietnia 2013 roku.   

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego                          

i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2012 roku.    

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu zawierciańskiego w 2012 roku.    

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 

współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2012  roku”.    

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Zawierciańskiego za 2012 rok.   

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przeniesienie w drodze 

darowizny na rzecz gminy Szczekociny prawa własności części nieruchomości 

niezabudowanych stanowiących własność powiatu zawierciańskiego.   
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11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze 

darowizny na rzecz gminy Szczekociny prawa własności nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego.   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu 

Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2012 rok.  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego  w Zawierciu za 2012 rok.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego.  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXI / 407 /12 z dnia             

28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.    

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2013 – 2023.  

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.   

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Zawierciu. 

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu.  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu.  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Panów: Zbigniewa  Roka,  Jana Zamory,  Henryka 

Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 384 / 12 z dnia 15 listopada 

2012 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  w Gliwicach skargi  Panów: Zbigniewa  Roka,  Jana Zamory,  

Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 385 / 12 z dnia  

15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego 

wraz z odpowiedzią na skargę. 

26. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół                

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w 2012 roku. 

27. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

28. Wolne wnioski. 

29. Zamknięcie sesji.  

 

 

Ad.3.) 

  

Protokół Nr XXXVI / 13 z dnia 25. kwietnia 2013 roku – wobec braku uwag i zastrzeżeń ze 

strony radnych –  w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, 

przy 20 głosach „za”.   

 

 

Ad.4.) 

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie poprzedniej sesji przedstawił 

Wicestarosta Rafał Porc.  Na wstępie poinformował, że Starosta Rafał Krupa w dniach 22 – 
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23. maja br. uczestniczy IX Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla jednostek samorządu 

terytorialnego pt. „Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast”, zorganizowanej pod 

honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jednym z elementów 

konferencji jest seminarium pt. „Przyszłość finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Czas Decyzji’, zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich, w trakcie którego Starosta 

został poproszony do wygłoszenia wystąpienia na temat skutecznej restrukturyzacji 

finansowej i majątkowej szpitala.   

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył posiedzenia w dniach: 25. kwietnia, 29. kwietnia,  

7. maja, 15. maja i 22. maja br. zajmując się m.in. następującymi sprawami: 

 

 opracował i przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu sprawozdanie finansowe 

Powiatu Zawierciańskiego za 2012 rok;  

 

 podjął uchwały w sprawach: 

– zmian w budżecie powiatu na 2013 rok i zmian w planie finansowym oraz zmian                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 w zakresie zgodnym ze 

swoimi  kompetencjami; 

– przyznania dotacji w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w art. 19 a ustawy  

o działalności pożytku publicznego dla następujących organizacji: 

 Stowarzyszenia „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim 

Niepełnosprawnym w Zawierciu na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Piknik Pożegnanie Lata 2013”; 

 Klubu Uczelnianego Akademickiego Zawiązku Sportowego Wyższej Szkoły 

Administracji i Zarządzania w Zawierciu na realizację zadania pn. „Przygotowanie 

i organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej – XXXV Turniej Tenisa Stołowego  

z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka - XII Memoriał im. Janusza 

Dąbrowskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej z powiatu zawierciańskiego  

i okolic”; 

– odwołania p.o. Dyrektora Szpitala Powiatowego  w Zawierciu i równocześnie – po 

uzyskaniu pozytywnej opinii komisji konkursowej –  powołania z dniem 15 maja 2013 

roku Małgorzaty Guzik na stanowisko dyrektora Szpitala; 

Wysokość wynagrodzenia została ustalona na dotychczasowym poziomie,  

tj. w wysokości 13.0000 zł brutto; 

– ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Zawierciu i Zespołu Szkół  im. H. Kołłątaja w Zawierciu ze względu na kończący 

się z dniem 30. czerwca br. okres powierzenia obowiązków dyrektorom tych 

placówek; 

– ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektora: ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu,   

ZS im. O. Langego w Zawierciu, ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, ZS  

w Porębie i ZS w Pilicy; 

Kadencja dyrektorów powyższych placówek kończy się z dniem 31. sierpnia br. 

– ogłoszenia i przeprowadzenia powiatowego konkursu „Ekologiczne Sołectwa 2013”, 

przyjęcia regulaminu konkursu oraz powołania Komisji konkursowej; 

Zgłoszenia do konkursu można składać w terminie do dnia 28 czerwca 2013 roku za 

pośrednictwem Sołtysa, Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Wójta, Burmistrza lub 

Prezydenta; 

– ogłoszenia I ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości 

niezabudowanej, wchodzącej  w skład powiatowego zasobu  nieruchomości, położonej 
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w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93 ( cena wyjściowa do przetargu 

została ustalona w wysokości 170.000.00 zł);   

– zatwierdzenia struktury organizacyjnej uwzględniającej zarządzanie projektem                 

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym   w Zawierciu” w zakresie formalnej 

aktualizacji treści dokumentu wynikającej ze zmian w strukturze organizacyjnej 

Starostwa Powiatowego; 

– udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Urzędu Pracy w Zawierciu do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z realizacją projektów pn. „Mam doświadczenie, 

mam pracę” oraz „Kierunek przedsiębiorczość”; 

– wyrażenia zgody na odstąpienie od formy przetargowej przy zawarciu umowy umowy 

dzierżawy lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku Przychodni 

Specjalistycznej Zawierciu przy Powstańców  Śląskich 8 z przeznaczeniem na 

prowadzenie pracowni protetycznej; 

– przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w przedmiocie  

projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala 

Powiatowego w Zawierciu, polegających m.in. na utworzeniu następujących komórek 

organizacyjnych: Poradni Kardiologicznej, Poradni Endokrynologicznej, Poradni 

Preluksacyjnej, Poradni Leczenia Bólu, Gabinetu Pielęgniarki Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej, Gabinetu Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Punktu 

Szczepień. 

 

 omówił i przyjął: 

– informację o wykonaniu budżetu powiatu za  pierwszy kwartał bieżącego roku;  

– informację o dokonanych zmianach w planie finansowym rachunku dochodów 

własnych na 2013 rok w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Zawierciu, w II Liceum 

Ogólnokształcącym  im. H. Malczewskiej w Zawierciu oraz w Zespole Szkół  

i Placówek Specjalnych  im. M. Grzegorzewskiej w Zawierciu; 

– bieżące informacje o funkcjonowaniu szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

– informację dotyczącą egzaminów maturalnych przeprowadzonych w roku szkolnym 

2012 / 2013; 

Spośród 1165 uczniów kończących szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone przez 

powiat zawierciański, do egzaminu maturalnego przystąpiło 1083 osób, czyli 93%  

absolwentów; 

– wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  z kontroli funkcjonowania 

Ośrodka Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej w 2012 roku oraz realizacji zadań 

z zakresu zarządzania kryzysowego, przeprowadzonej w Wydziale Spraw 

Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego. 

 

 wyasygnował środki finansowe dla Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie  w Górze 

Włodowskiej na zakup zmywarki przemysłowej;  

 

 podjął decyzję o przesunięciu do końca października 2013 roku terminu zakończenia 

budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  pod względem okresu kwalifikowania 

wydatków, czyli zakresu rzeczowego zadania  i do końca listopada 2013 roku w zakresie   

przedłożenia wniosku o płatność końcową; 

Powodem podjęcia powyższych decyzji jest fakt przedłużania się procedur przetargowych 

ze względu na przyczyny obiektywne, niezależne od powiatu.   
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 zabezpieczył własne środki budżetowe na zakup tomografu komputerowego na potrzeby 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego; 

 

 przyjął i zaopiniował materiały oraz projekty uchwał, będące przedmiotem obrad obecnej 

sesji. 

 

Przekazał również informacje o istotnych wydarzeniach, które odbyły się w ostatnim czasie 

na terenie powiatu oraz o planowanych imprezach i uroczystościach: 

 

– w dniu 29. kwietnia br.  na „Orliku” przy Zespole Szkół im. S. Staszica w Zawierciu 

odbył się Finał Mistrzostw Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców. I miejsce zajęła 

reprezentacja Zespołu Szkół w Porębie,  II miejsce – reprezentacja Zespołu Szkół  

w Pilicy, a miejsce III – reprezentacja Zespołu Szkół w Szczekocinach; 

– w dniach 1. maja i 3. maja br. odbyły się tradycyjnie obchody Święta Pracy i uroczyste 

obchody 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

– w dniu 8. maja br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu 

odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka. Podczas uroczystości  najbardziej 

zasłużeni strażacy otrzymali odznaczenia i awanse na wyższy stopień  służbowy;  

– w dniu 9. maja br. odbył się rajd rowerowy, zorganizowany przez Miejską i Powiatową 

Bibliotekę Publiczną w Zawierciu  w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy 

Bibliotekarz”;  

– w dniu 12. maja br. na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo" w Hucisku 

odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej, zorganizowany przez miejscowe Koło 

Gospodyń Wiejskich w ramach zadania publicznego powiatu zawierciańskiego 

wyłonionego w otwartym konkursie ofert na zasadach określonych w ustawie                       

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

– w dniu 15. maja br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu  odbył się finał społecznej 

kampanii „Pola Nadziei 2012  /2013”. Organizatorem tej cyklicznej akcji, w ramach 

której są zbierane pieniądze na budowę stacjonarnego hospicjum, jest Stowarzyszenie 

Opieki Paliatywnej Ziemi Zawierciańskiej. W finałowym koncercie wystąpiła młodzież 

ze szkół ponadgimnazjalnych; 

– w dniach 15 – 18. maja br. w Podlesicach odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja 

„Metody Chronologii Bezwzględnej”, w której wzięli udział przedstawiciele świata nauki 

z całej Europy; 

– w dniu 15. maja br. odbyła się konferencja pt. „Zawiercie. Perspektywy na lepsze jutro”, 

podczas której omawiano sytuację społeczno – gospodarczej ziemi zawierciańskiej  

z uwzględnieniem stanu służby zdrowia. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono 

funkcjonowaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

– w dniu 17. maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej Szpitala 

Powiatowego  w Zawierciu,  w trakcie którego m.in. omówiony został wniosek dotyczący 

wprowadzenia zmian do Statutu szpitala. Rada podjęła również uchwały w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rady Społecznej oraz zakupu nowej aparatury i sprzętu 

medycznego; 

– w dniu 18. maja br. nad zalewem Mitręga w Łazach odbyła się V Ogólnopolska 

Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku; 

– w dniu 24. maja br. na terenie Ośrodka Rekreacyjnego w Morsku odbędzie się XII 

Gwieździsty Zlot Rowerowy, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu – 

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu wspólnie z Komendą Powiatową Policji w 

Zawierciu. Celem zlotu jest promocja aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu, 
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zdrowego stylu życia i integracja młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 

ponadgimnazjalnych; 

– w dniu 2. czerwca br. odbędzie się  XV Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych, Kapel 

i Śpiewaków oraz Jarmark Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach.  

Impreza organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu – Wydział Rozwoju 

Promocji Powiatu przy współpracy z Gminą Szczekociny oraz stowarzyszeniami 

kulturalnymi działającymi na terenie powiatu; 

– kończąc poinformował, że w dniach 1.06 – 4.06 br. powiat odwiedzi delegacja   

z zaprzyjaźnionego Regionu Partnerskiego Tiszaujvarosi Kisterseg na Węgrzech. 

 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag i zapytań ze strony radnych. 

 

 

Ad.5.) 

 

Jan Macherzyński (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Mam jedną sprawę, ale strasznie mnie bulwersującą. Otóż w przyjętym dzisiaj protokole jest 

stwierdzenie następujące w kwestii mojej interpelacji na temat powstania kopalni  

i zainteresowania z zewnątrz. I tutaj wypowiedź Pana Przewodniczącego była następująca. Po 

pierwsze nie na temat, po drugie – w  wypowiedzi ujął takie stwierdzenie,  że w trakcie 

jednego z dyżurów mieszkaniec Poręby złożył skargę na Jana Macherzyńskiego, ale nie 

pokazywał tej informacji wtedy. Ja jestem wrażliwy na takie rzeczy, więc po sesji poszedłem 

się zapytać o dokument – czy istnieje takowy. No nie istnieje. Osoba była na dyżurze kiedy,                   

w poprzedniej kadencji. Okazuje się, że nie ma w ogóle takiego dokumentu. Panie 

Przewodniczący, Pan skłamał. Jest  to kłamstwo. Jeżeli by coś takiego w ogóle wpłynęło to, 

jeszcze mam pretensje, że mnie Pan nie powiadomił, że mnie Pan nie poinformował. Pytanie, 

dlaczego? Już nie będę dalej oczekiwał odpowiedzi. Dlaczego się nie skontaktował, dlaczego 

nie odbierał telefonów i nie chciał rozmawiać, a nie wypowiadał, do kogo zostało wysłane 

pismo i na temat pisma, nie tego tyczyło się pytanie. Jakby nie oczekuję również odpowiedzi 

w interpelacjach. Jeżeli Pan Przewodniczący uważa, że może odpowiedzieć  w tej chwili, to 

bardzo bym prosił. Natomiast dla mnie posługiwanie się kłamstwem w wypowiedzi właściwie 

w nie wiadomym celu, bo nie umiem tego inaczej odczytać, to jest żenujące, skandaliczne.                

Powiem tak. Panie Przewodniczący, był Pan dla mnie Przewodniczącym, a teraz po takim 

stwierdzeniu, po takim kłamstwie nie wiem, co Pan powie. Ale właściwe nie jest mi miło, 

żeby Pan dalej prowadził sesję, bo nie mam pewności, że za chwilę nie padnie następne 

kłamstwo poparte niczym, niczym, proszę Państwa. Najlepiej jakby Pan przekazał 

prowadzenie obrad  na dzisiejszej sesji Wiceprzewodniczącemu seniorowi. Wtedy było by 

przyjemnie. Mam oczywiście dokumenty, bo rozmawiałem z tym człowiekiem i mogę 

odczytać oświadczenie tej osoby,  której skarga przywołana. Jest to niesamowicie przykre 

oświadczenie, potwierdzające kłamstwo, brak kontaktu i w ogóle brak znajomości z osobą 

Przewodniczącego naszej Rady. Przykro mi, proszę Państwa, ale ja sobie nie życzę, Panie 

Przewodniczący, żeby Pan do mnie się w ten sposób odnosił i podważał mój autorytet, 

jakikolwiek mam w tej Radzie,  na sesjach Rady i na forum społeczeństwa, które mnie 

wybrało. Przykro mi to stwierdzić, jeszcze raz powtarzam, jest to żenujący, podły i tragiczny  

obraz (nie wiem, jak to jeszcze określić). Osoba wierząca może powiedzieć, że było to jeszcze 

świętokradztwo. Dziękuję”. 
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Henryk Karcz  (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja zwracam się z takim apelem i interpelacją. Wiemy, jakie zima zostawiła spustoszenie na 

drogach powiatowych i wojewódzkich na całym terenie naszego powiatu zawierciańskiego. 

Mamy, Szanowni Państwo, koniec maja, a na dzień dzisiejszy naprawy dróg są wykonane  

w około 50%. Ja nie mam pretensji do Zarządu Dróg i do pracowników, ale mam pretensje do 

Zarządu, Starosty i do nas wszystkich, że w tym celu nie robimy nic. Kupiliśmy paczery, 

koparkę, piły i inne urządzenia,  ale te maszyny same nie będą pracować, a pracownicy 

Zarządu Dróg pracują tylko na jedną zmianę. No to kiedy zakończymy prace na tych 

drogach? I zwracam się  do Zarządu, do nas wszystkich, abyśmy w jak najszybszym czasie 

podjęli decyzje, znaleźli środki, odmówili sobie wykonania czegokolwiek, aby zatrudnić tam 

co najmniej dwóch, czterech ludzi, by te maszyny mogły pracować co najmniej na dwie 

zmiany. Nie mówię już, że na zmianę nocną. Bo jeśli w takim tempie będziemy naprawiać 

drogi, to zanim tę ostatnią naprawimy, to ta pierwsza będzie już do naprawy. Dziękuję”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

  

„Szkoda, że dzisiaj  nie ma Pana Starosty, bo mam do niego pytanie. To dzisiaj nie  będę dużo 

czasu zajmował. Ale mam takie jedno pytanie przed zbliżającym się referendum. Słychać, że 

w Zawierciu się dobrze dzieje  ze strony naszych przeciwników. Nie widzę Pani Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy, ale być może jest jakiś przedstawiciel z Urzędu Pracy, bo 

miałbym pytanie.  A jest zastępca dyrektora. Ja chciałabym zapytać, żeby mi pan powiedział, 

jakie było bezrobocie w Polsce na koniec 2010 roku i jakie było w Zawierciu i jakie jest 

bezrobocie na dzień dzisiejszy. Nie wiem, czy ma Pan takie dane – bezrobocie w Polsce                     

i bezrobocie  w Zawierciu. Chciałem porównać, czy to wszędzie się tak źle dzieje, czy tylko 

w Zawierciu. Po prostu mam takie pytanie.  

I jeszcze jedno. Pan Starosta przeczytał że (być może ja nie dosłyszałem), będą konkursy na 

dyrektorów szkół, ale kiedy będą się odbywały, (Wicestarosta Rafał Porc odpowiedział, że  

w czerwcu). Ale czy w czerwcu są już daty ustalone (Wicestarosta Rafał Porc  odpowiedział, 

że dwa pierwsze konkursy odbędą się 17. czerwca, a pozostałe tydzień później) i do kiedy 

można składać CV”. 

 

Lech Jaros (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

  

„Pytanie krótkie konkretne na temat statusu  terenu po Izolacji, bo miałem mieć na piśmie 

odpowiedź, która wpłynęła do Zarządu, ale chyba nie wpłynęła, skoro nie mam.  To było               

w marcu. Taka obietnica była mi złożona. Natomiast mam pytanie w odniesieniu tego, czy dla 

zachowania  trwałości projektu można było tam otworzyć podboje tego  terenu dla tego rajdu 

crossowego, który odbywał się w Ogrodzieńcu. Wiem, że  w te trzy dni 16 – 18 maja przez    

RMF MAX organizowana tam impreza, była brama otwarta i tam uczestnicy tego raju mieli 

biwak zorganizowany i tam na tym placu się to odbywało. Czy to nie zaburza całości projektu 

i było ewentualnie uzgadniane z nadzorcami tego programu. I mam pytanie, bo ostatnio na 

sesji ogrodzienieckiej Pan Burmistrz powiedział, że tam wytyczył już drogę dojazdową do 

działek gminnych, znajdujących się na zapleczu tej działki od głównej drogi. Czy to też jest 

ustalone ze Starostwem i ewentualnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, 

który był organizatorem i również udziałowcem tego przedsięwzięcia”.     
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Krystyna Koczur (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Pierwszą interpelację chciałabym złożyć do Pana Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg                

i chciałabym poprosić właściwie o poprawienie nawierzchni drogi w Ciągowicach – Zaciszu, 

szczególnie na tym głównym zakręcie od strony Łaz. 

Drugą interpelację również kieruję do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i chciałabym się 

dowiedzieć, co z tymi pieniążkami, bo wiem, że zostały przyznane pieniądze na remonty 

dróg. Chciałbym się zapytać czy są już jakieś ustalenia, czy te pieniądze zostały przyznane na 

jakieś cele docelowe. Szczególnie interesuje mnie gmina Łazy. Czy już były jakieś ustalenia             

i na co te pieniądze zostaną przeznaczone. 

Trzecią interpelację chciałabym skierować do Zarządu  Powiatu i poprosić tutaj Panów                    

o pomoc dla Pani Dyrektor Szpitala. Chodzi mi tu o Oddział Paliatywny. Chciałabym tutaj 

poprosić Panów, żebyście pomogli wyremontować tarasy, które są przy tym Oddziale 

Paliatywnym. Wyremontować schody, które tam są, bo to pozwoli tym ludziom, którzy są 

chorzy, schorowani, przykuci do tych łóżek, żeby oni mogli też w jakiś sposób wyjść na 

powietrze.  Zbliża się lato, ciepło i żeby oni też  mogli z tego powietrza i ciepła skorzystać.  

A te tarasy są tak fajnie usytuowane przy tym oddziale, że bezpośrednio można przyjeżdżać              

z tym ludźmi na powietrze. I korzystając tutaj, jest Pan Dyrektor Urzędu Pracy, więc tutaj 

chciałabym Pana poprosić, ze może udało by się z urzędu można zatrudnić na jakiś staż czy 

pracę interwencyjną jakiś panów, szczególnie mężczyzn, żeby przy tym oddziale i przy 

szpitalu również wykarczowali. Tam jest dużo drzew, krzaków i to też na pewno pomoże Pani 

dyrektor w uruchomieniu tego oddziału bardziej”. 

 

 

Ad.6.) 

 

Omawiane w tym punkcie porządku obrad informacje: o stanie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2012 roku, o stanie bezpieczeństwa 

powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej  oraz zagrożeniach pożarowych powiatu  

w 2012 roku i sprawozdanie z działalności Prokuratury Rejonowej w Zawierciu w 2012 roku, 

stanowią załączniki nr 1 – 3 do protokołu. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 463 / 13                       

w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie powiatu 

zawierciańskiego w 2012 roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu 

 i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 20 głosach „za”.   

  

 

Ad.7.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 464 / 13                       

w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu zawierciańskiego w 2012 

roku (załącznik nr 4 do protokołu), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony 

Zdrowia i Pomocy Społecznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 20 głosach „za”.   
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Ad.8.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 465 / 13                       

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy powiatu 

zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w  2012  roku”, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 

Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej, został poddany pod głosowanie i przyjęty 

jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.   

 

 

Ad.9.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 466 / 13                       

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Zawierciańskiego za 2012 

rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, został 

poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.   

  

 

Ad.10.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 467 / 13                

w sprawie wyrażenia zgody na  przeniesienie w drodze darowizny na rzecz gminy 

Szczekociny prawa własności części nieruchomości niezabudowanych stanowiących 

własność powiatu zawierciańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu 

 i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie, czyli 

przy 20 głosach „za”.   

 

 

Ad.11.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 468 / 13                       

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz gminy 

Szczekociny prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu 

zawierciańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury 

Technicznej, został poddany pod głosowanie  i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach 

„za”.   

 

 

Ad.12.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 469 / 13                       

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego                       

w Zawierciu za 2012 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie  i przyjęty jednogłośnie, czyli przy 20 głosach „za”.   
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Ad.13.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 470 / 13                       

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego w Zawierciu za 2012 rok, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Komisji 

Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie  i przyjęty przy 15 

głosach „za” i 5 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.14.) 

 

Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej Jan Macherzyński 

oświadczył, że Komisja na swoim ostatnim posiedzeniu wysunęła wniosek w sprawie 

wprowadzenia zmian do treści Statutu, jednak po konsultacji z Przewodniczącym Rady 

Powiatu i Starostą wniosek został wycofany, a Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany 

dokument.  

  

Przewodniczący pozostałych Komisji stałych funkcjonujących w Radzie Powiatu przedstawili 

pozytywne opinie Komisji do przedłożonego w materiałach sesyjnych projektu Statutu 

Powiatu Zawierciańskiego.   

 

Paweł Kaziród (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja osobiście jestem w końcu zadowolony z tej współpracy, która w końcu była po ostatniej 

sesji rady Powiatu Zawierciańskiego nad treścią statutu powiatu zawierciańskiego, nad 

którym projektem będziemy za chwilę głosować. Pan Starosta Rafał Porc spotykał się  

z radnymi, konsultował i wspólnie analizował różne kontrowersyjne zapisy. Gdyby ta 

współpraca wyglądała tak wcześniej, myślę, że nie dochodziłoby do tych sytuacji, które 

mieliśmy na dwóch poprzednich sesjach. Myślę, że część radnych (bodajże 9) nie musiałoby 

opuszczać tej naszej sali sesyjnej. Cieszę się, że ta współpraca była, jestem zadowolony. 

Cieszę się, że w końcu ten statut, który budził dużo kontrowersji, że w końcu udało się 

wspólnymi siłami wypracować wspólny kompromis. Jak widać wola współpracy i zgoda 

buduje, niezgoda zawsze rujnuje. Życzył bym sobie i nam wszystkim  radnym, aby ta 

współpraca zawsze tak wyglądała, jak w ostatnim czasie”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Tak jak powiedziałem na ostatniej sesji, postaramy się żeby do Państwa na dzień dzisiejszy, 

na ten dzień sesji i trafił tekst jednolity bez zastrzeżeń i bez uwag. Dziękuję za ten kompromis 

wypracowany, za tę pracę wszystkich radnych i proszę o uchwalenie Statutu Powiatu 

Zawierciańskiego w tej wersji przedłożonej Państwu. Jeszcze raz dziękuje za tę dobrą 

współpracę”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Widać tutaj jak na dłoni, że moje od początku, kiedy tu przyszedłem do tej Rady, sugestie  

i jakieś słowa dotyczące tego, że Starosta Krupa nie nadaje się na stanowisko, sprawdziły się. 

Kiedy oddelegowano w Zarządzie człowieka, który podjął się negocjacji i rozmów, poszło to 

jak spłatka. Praktycznie, nie było większych  zgrzytów. Dogadaliśmy się, ale ja wiem, że Pan 

Wicestarosta Porc ma tego szefa i dlatego,  mimo takiego mojego  wewnętrznego   
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zadowolenia, że udało się to przepchnąć, będę jednak musiał się wstrzymać od głosu. Po 

ostatnich doniesieniach prasowych, kiedy to okazuje się że Pan Starosta po prostu nas łupi, 

wynajmuje prywatną kancelarię dla swojej obrony, to – mimo, że chciałbym zagłosować nad 

tym statutem –   to obawiam się, że może być coś takiego, że potem się okaże i będę się 

musiał stukać w głowę, po co  głosować za tym. Ale jeśli Pan byłby szefem, panie Porc, rękę 

podniósłbym bez wahania, a tak muszę się wstrzymać”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Wszystko wskazuje na to że ten statut dzisiaj zostanie przegłosowany. Ja chciałbym prosić 

Państwa , jest wiele zmian, aby sesja dzisiejsza (niezależnie od tego, że statut jest bardzo duże 

prawdopodobieństwo, że  zostanie przegłosowany, ale dla czytelności jest niepublikowany) 

była kończona według statutu który obowiązuje. Żebyśmy nie wymienialiśmy polemicznie 

jakiś złośliwości, że już przegłosowaliśmy tam. To taka informacja. W dobrym tonie dzisiaj tę 

sesję zakończymy” 

 

Po zakończeniu dyskusji projekt uchwały Nr XXXVII / 471 / 13 w sprawie zatwierdzenia 

uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego, w wyniku przeprowadzonego glosowania   został 

przyjęty przy 19 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„W związku z powyższym proponuję rozszerzyć porządek obrad, ponieważ istotą powołania 

Komisji Doraźnej było opracowanie Statutu, istotnie był fakt przygotowania treści statutu. 

Komisja kończy pracę i nie może figurować tylko po to, żeby funkcjonowała na papierze. 

Dlatego wnoszę wniosek  o rozszerzenie porządku obrad w sprawie odwołania Komisji 

Doraźnej Rady Powiatu Zawierciańskiego, tej Komisji, która przygotowywała statut.  

I punkt drugi. Ponieważ w przeszłości, wtedy kiedy spieraliśmy się o różne rzeczy, padały tu 

różne słowa, zarzuty i jakieś nieporozumienia. Dlatego proszę Wysoką Radę o przyjęcie 

kolejnego projektu uchwały. To jest uchwały, która  zobowiązuje Komisję Rewizyjną do 

zbadania pracy i zasadności tego wszystkiego, co działo się przez tą Komisją Doraźną | 

w związku z opracowaniem tego Statutu.  

Pytam Wysoką Radę – będę pytał oddzielnie i oddzielnie będziemy głosowali dwa projekty.  

Bo przyszli tu przedstawiciele radni do stołu prezydialnego i są tutaj jakby przeciwni 

odwołaniu tej Komisji. Skoro Statut został przyjęty prawie jednogłośnie, to jaki jest sens nie 

odwoływania tej Komisji. W związku z powyższym ja oddaję to pod osąd radnych”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja tylko takie krótkie pytanie. Bo będziemy likwidować tą Komisję, ale chciałem się zapytać 

(bo wiele razy to pytanie mnie nurtowało), co z pieniędzmi, które zostały wypłacone  

członkom Komisji bezpodstawnie. Co z tymi pieniędzmi się stało, ewentualnie co dalej”. 

 

Lech Jaros (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Tak czuję się trochę w obowiązku, bo to moją odpowiedzią, moim zainteresowaniem pracą 

tej Komisji było całe procedowanie, dlatego tak próbuję powiedzieć. Co do powołania 

Komisji – byłem jedynym wstrzymującym się i pewno za odwołanie też nie będę, bo ani nie 

poczułem potrzeby jej stworzenia, gdy była tworzona. Wiedziałem, że nie będzie służyć pracą 

nad statutem, co się okazało po kilkunastu miesiącach nie pracowania tej Komisji, że to  nie 
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ona pracowała nad tym statutem (to też wszyscy wiemy). W trakcie obradowania nad tym 

statutem Pan Starosta dał mi odpowiedz na piśmie, gdzie wyraźnie wskazał, do czego ta 

Komisja służyła, co opiniowała i gdzie pracowała. Tak generalnie Komisja była powołana, 

będzie odwołania i niech będzie, dlatego na pewno będę wstrzymującym się do niej. 

Natomiast co do tego drugiego punktu. Projekt jest, ja bym poddał go pod głosowanie. 

Ewentualnie Komisja Rewizyjna niech podejmie ocenę tej całej sytuacji, która trwała w tej 

Radzie od powołanie Komisji przez jej pracę do odwołania”.  

 

Zdzisław Maligłówka (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja jestem przeciwnego zdania w stosunku do mojego przedmówcy, ponieważ praca Komisji 

Doraźnej była oceniana na poszczególnych Komisjach problemowych. Skoro były 

uwzględnione poprawki (bo takie jest tworzenie prawa miejscowego) i statut został 

jednogłośnie przyjęty, to jaki jest sens rozszerzać program kontroli Komisji Rewizyjnej po to, 

żeby stwierdzić, że Komisja pracowała prawidłowo. Przecież wykazaliśmy przed chwilą na 

tej sali, że Komisja pracowała prawidłowo, bo statut został przyjęty, został dopracowany                 

w szczegółach  z uwzględnieniem wszystkich poprawek. Uważam, że powołanie Komisji 

Rewizyjnej po to, żeby stwierdzić prawidłowość pracy Komisji jest zupełnym absurdem. 

Dziękuje bardzo”. 

  

Lech Jaros (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Teraz tylko i wyłącznie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Trudno wykazać opinie, 

jako wynik  pracy komisji przed jej wykonaniem, bo Pan z góry zakłada, że komisja 

pracowała, nie pracując nad tym tematem, który ewentualnie Rada zleci Komisji Rewizyjnej 

do opracowania. W takim razie zacytuję (bo mam przed sobą, przygotowałem się ad vocem 

tego, co mnie pan Starosta napisał): „Posiedzenia Komisji Doraźnej były tożsame                            

z posiedzeniami Zarządu Powiatu. Tematyka  omawianych zagadnień wynikała m.in.  

z opracowywanych dokumentów programowych o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia 

społeczności lokalnej. W głównej mierze dotyczyły spraw z zakresu pomocy społecznej                   

i ochrony zdrowia”. Tak mi napisał Pan Starosta nad czym pracowała Komisja Doraźna do 

opracowania statutu. To nie były zadania, które były przez radnych wskazane Komisji 

Doraźnej”. 

  

Jan Macherzyński (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Chciałbym to podsumować. Jest to przykład kolejnego bubla. Daje nam się tu jakąś uchwałę  

na sesji. Ja chciałbym się zapytać, kto pod tym się podpisuje, że ta uchwała została nam 

podana nagle. Nie chce wchodzić w dyskusję, bo jeżeli mówimy o kontroli przez Komisję 

Rewizyjną,  to chciałbym zadać Przewodniczącemu pytanie, czy oglądał protokoły                        

z posiedzenia tej Komisji i jakie były itd. ale nie chce wchodzić w tą dyskusję. Więc ja się 

pytam, jeśli ktoś coś zgłasza, to w jakimś celu, a okazuje się, że bez celu. Ja nie wiem, o co tu 

chodzi. Panie Przewodniczący, może ktoś to wyjaśni i nie róbmy tutaj debaty nad tym nie 

wiadomo nad czym albo głosujemy i rozszerzamy porządek o te punkty albo w ogóle nie było 

tych uchwał i nie widzieliśmy na oczy. Nie wiem o co chodzi”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Komisja została powołana w określonym celu. Ten cel został zrealizowany. Efektem tego 

jest projekt uchwały w sprawie odwołania Komisji Doraźnej. Natomiast ja Państwu wyjaśnię 
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(oczywiście nie będę odnosił się do Państwa głosu, bo to jest osobista decyzja każdego z 

radnego). natomiast Państwo też wiecie, że tutaj od kilku miesięcy mamy taki toczący się na 

tej sali spór, czy ta Komisja pracowała, czy wykonywała swoje obowiązki, czy członkowie tej 

Komisji wykonywali swoje obowiązki. Wprost zostały skierowane zarzuty, że niektórzy  

z członków tej Komisji nie pozostający w stosunku pracy ze Starostwem, nienależnie 

pobierali z tytułu zasiadania w tej Komisji świadczenie finansowe. Dlatego chcielibyśmy  

wyjaśnić tę sprawę i żeby Komisja Rewizyjna wyjaśniła i żeby tym tematem się zajęła. 

Oczywiście ja Państwa nie namawiam do jakiegokolwiek formy głosowania, natomiast 

wierzcie mi Państwo, że to będzie najbardziej przejrzysta forma, bo Komisja Rewizyjna jest 

tym organem w Radzie Powiatu, która jest do tego powołana. Do wyjaśnienia tego typu 

wątpliwości i zarzutów. Jeżeli Państwo nie przyjmiecie tej uchwały, to ja rozumiem, że 

Państwo te zarzuty (też trudno to przewidzieć, jak to rozpatrywać) ale uznajecie za jakieś 

takie nie niezasadne. Natomiast myślę, że protokół Komisji Rewizyjnej (jeżeli doszło by do 

takiej kontroli z zakresu działalności Komisji Doraźnej) jasno nam powie, czy te zarzuty są 

prawdziwe, czy one są zasadne, bo dzisiaj trudno nam rozstrzygać na postawie tych oskarżeń, 

które padają z różnych stron. Decyzja należy do Państwa. Czy ta Komisja pracowała? Ja 

muszę się  przyznać, że po spotkaniu z radnymi Konradem Knopem i doktorem Lechem 

Jarosem też nie sporządziłem żadnego protokołu. A to spotkanie się odbyło w imieniu 

Komisji. Możemy łapać się za  słówka (Jan Zamora przypomniał, że Wicestarosta Rafał 

Porc nie brał wynagrodzenia z tytułu pracy w Komisji Doraźnej). O pieniądze się, proszę 

Państwa, cała rzecz się rozbija a nie o to, że …No dobrze, nic więcej nie powiem. Decyzja 

należy do Państwa. Myślę, że to powołanie Komisji w tej sytuacji nie jest złym pomysłem. 

 

Henryk Karcz (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Więc ja mam taką propozycję. Wprowadźmy tą jedną uchwałę o kontroli Komisji,  

a odrzućmy o odwołaniu. No  bo jak możemy dziś najpierw odwoływać Komisje, a później ją 

kontrolować. Więc moja uwaga jest taka, żeby dzisiaj nie odwoływać tej Komisji, tylko 

wprowadzić uchwałę o przeprowadzeniu kontroli, a dopiero na następnej sesji wprowadzić 

punkt o odwołaniu”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Panie radny, to że Komisja zakończyła pracę, nikt w to nie wątpi, bo zakończyła. Ten finalny 

efekt – przygotowany projekt, który był modyfikowany kilka razy, został przyjęty przez 

Wysoką Radę. No i ta Komisja nie może istnieć. To nie jest zgodnie z ustawą samorządową. 

Rada Powiatu może powołać komisje stałe i doraźne . Doraźne –  do załatwienie tematu                  

i odwołuje je. Natomiast Komisje stałe to są te Komisje, które mamy: zdrowia , budżetu itd. 

To są komisje które funkcjonują i funkcjonują te Komisje stałe przez całą kadencję – 4 lata. 

Tutaj  każda Doraźna Komisja, która zostanie powołana na przykład do opracowania zmiany 

flagi czy herby powiatu (wymyślam oczywiście), to po opracowaniu tego tematu zostanie 

odwołana. Tak, że ja mam tutaj inne zdanie, ale to, jak zagłosują radni, to jest zupełnie inna 

sprawa. W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej natomiast, to że praca została zakończona 

przez Komisję Doraźną, to nie ulega wątpliwości – zakończona – i nie może ta Komisja 

istnieć”.   

 

Paweł Kaziród (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Panie Przewodniczący, mam pytanie (być może nie usłyszałem). Kto zgłasza ten projekt tych 

dwóch uchwał , kto jest autorem, być może nie dosłyszałem”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Jako Przewodniczący Rady, wysłuchując różnych uwag, uważałem, że jest to moim 

obowiązkiem. A w ogóle formalnym moim obowiązkiem jest zaproponowanie rozwiązania 

Komisji, bo to wynika jakby z tego, że Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady. 

Organizuję więc”. 

 

Paweł Kaziród (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Rozumiem, ale to jest moje zdanie. Jeśli są jakieś wątpliwości pewnej  grupy radnych, czy 

któregoś z radnych czy też jakiejś innej grupy co do  pracy tej Komisji, to uważam, że 

zasadnym by było i dobrze by było, gdyby taka Komisja pracowała i zajęła się tym, aby po 

prostu wszelkie wątpliwości rozwiać i wszelkie zarzuty, które żeśmy usłyszeli. Powiem 

szczerze, że nie chciałbym sytuacji takiej, że ten projekt nam przedstawiono w sprawie tej 

kontroli, a radni odrzucą, bo jakaś część pozostała radnych takie możliwości ma i uważam, że 

dobrze by było je rozwiać”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Dlatego ja nie spodziewałem się, że tyle tu wyniknie różnych stanowisk. Dlatego przed 

głosowaniem każdy wypowie się, ale już nie do mikrofonu. 3 minuty, przerwy ale nie 

wychodzimy z sali, można się połączyć w grupki, żeby to czytelne było. 

Ilu radnych, tyle stanowisk , Przewodniczący Rady zgłosi dwa projekty. Zresztą takie projekty 

były już przygotowane na poprzedniej sesji, ale wtedy nie została uchwalona nowela statutu, 

więc wtedy nie zgłaszał Przewodniczący”.   

 

Początek przerwy – godz. 10.20. Wznowienie obrad nastąpiło o godz. 10.35   

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek formalny Przewodniczącego Rady 

Powiatu o rozszerzenie porządku obrad sesji o punkty w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu 

uchwały w sprawie odwołania Komisji Doraźnej Rady Powiatu Zawierciańskiego” oraz 

„Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX / 397 / 12 z dnia  

29 listopada 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 

rok” w wyniku przeprowadzonych głosowań zostały przyjęte  jednogłośnie, czyli przy   

19 głosach „za”.   

 

Porządek obrad sesji po przyjęciu wskazanych wyżej wniosków formalnych przedstawiał się 

następująco:  

 

1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2.   Zgłaszanie uwag do porządku obrad.    

3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI / 13 z dnia 25. kwietnia 2013 roku.   

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.   

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanu bezpieczeństwa publicznego  

i pożarowego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2012 roku. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu zawierciańskiego w 2012 roku. 
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8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu 

współpracy powiatu zawierciańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2012  roku. 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej 

Powiatu Zawierciańskiego za 2012 rok. 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  przeniesienie w drodze 

darowizny na rzecz gminy Szczekociny prawa własności części nieruchomości 

niezabudowanych stanowiących własność powiatu zawierciańskiego.   

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze 

darowizny na rzecz gminy Szczekociny prawa własności nieruchomości niezabudowanej 

stanowiącej własność powiatu zawierciańskiego.   

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu za 2012 rok.   

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Szpitala Powiatowego  w Zawierciu za 2012 rok.   

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zawierciańskiego.   

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Komisji Doraźnej Rady Powiatu 

Zawierciańskiego. 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX / 397 / 12 z dnia 29 

listopada 2012 roku   w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 

rok. 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXI / 407 /12 z dnia  

28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok.    

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 

lata 2013 – 2023.   

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rok.   

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Zawierciu. 

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu.  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Zawierciu.  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego. 

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach skargi Panów: Zbigniewa  Roka,  Jana Zamory,  Henryka 

Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 384 / 12 z dnia 15 listopada 

2012 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Zawierciańskiego wraz z odpowiedzią na 

skargę. 

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego  w Gliwicach skargi  Panów: Zbigniewa  Roka,  Jana Zamory,  

Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na Uchwałę Nr XXIX / 385 / 12 z dnia  

15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Zawierciańskiego 

wraz z odpowiedzią na skargę. 

28. Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół                

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w 2012 roku. 

29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

30. Wolne wnioski. 

31. Zamknięcie sesji.  
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Ad.15.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 472 / 13                       

w sprawie odwołania Komisji Doraźnej Rady Powiatu Zawierciańskiego, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został  przyjęty przy 18 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.16.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 473 / 13                       

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX / 397 / 12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok., w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został  przyjęty przy 15 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.17.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 474 / 13                       

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXXI / 407 /12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na 2013 rok, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu  

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie  i przyjęty przy 17 głosach 

„za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.18.) 

 

Autopoprawka Zarządu Powiatu do omawianego w tym punkcie porządku posiedzenia 

projektu uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 475 / 13                           

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod 

głosowanie i przyjęty przy 17 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.19.) 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 476 / 13                           

w sprawie zmian w budżecie powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu 

i Infrastruktury Technicznej, został poddany pod głosowanie i przyjęty przy 17 głosach „za” 

i 2 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.20.) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka oświadczył, że Komisja 

Rewizyjna rozpatrywała skargi, ujęte w pkt 20 – 25 porządku obrad, zawierające zarzuty 

wobec  Starosty Zawierciańskiego, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Zawierciu  i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu. Stanowiska Komisji, 

stanowiące załączniki do przedmiotowych uchwał, zostały przekazane radnym w materiałach 

sesyjnych. Wobec powyższego złożył wniosek o odstąpienie od prezentowania ich treści wraz 

z uzasadnieniem na forum Rady Powiatu.  Na prośbę Przewodniczącego Rady Powiatu 

Adama Rozlacha oświadczył, że po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja 

uznała, że zawarte w skargach zarzuty wobec ww. osób, są bezzasadne. Po zwróceniu uwagi 

przez Lecha Jarosa, że stwierdzenie to mija się z prawdą, gdyż  w jednym przypadku 

Komisja uznała zasadność zarzutów, skorygował swoją wypowiedź, informując o zasadności 

zarzutów wobec Starosty Zawierciańskiego, zawartych w skardze Zofii Kempy i odczytał 

stanowisko Komisji w tej strawie, stanowiące załącznik do projektu uchwały, ujętej w pkt 21 

porządku obrad.   

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 477 / 13                           

w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 18 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.21.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 478 / 13                           

w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty przy 14 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się”.   

 

 

Ad.22.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 479 / 13                           

w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 18 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.23.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 480 / 13                           

w sprawie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania został przyjęty przy 18 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

 

Ad.24.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 481 / 13                           

w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 19 głosach „za”.   
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Ad.25.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 482 / 13                           

w sprawie skargi na działania Starosty Zawierciańskiego, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za” i 1 głosie 

„wstrzymującym się”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach ogłosił 20 – minutową przerwę w obradach. 

Początek przerwy – godz. 10.55. 

 

 

Ad.26.) 
 

Wznowienie obrad po przerwie nastąpiło o godz. 11.20. 

 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 483 / 13                           

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 

Panów: Zbigniewa  Roka, Jana Zamory,  Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na 

Uchwałę Nr XXIX / 384 / 12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Wicestarosty 

Zawierciańskiego wraz z odpowiedzią na skargę., w wyniku przeprowadzonego głosowania  

został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.   

 

 

Ad.27.) 
 

Wobec braku uwag i zapytań ze strony radnych projekt uchwały Nr XXXVII / 484 / 13                           

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gliwicach skargi  

Panów: Zbigniewa  Roka,  Jana Zamory,  Henryka Karcza, Jana Greli i Konrada Knopa na 

Uchwałę Nr XXIX / 385 / 12 z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie wyboru Członka 

Zarządu Powiatu Zawierciańskiego wraz z odpowiedzią na skargę, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został przyjęty jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.   

 

 

Ad.28.) 
 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół                

i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Zawierciu w 2012 roku (załącznik do 6 do 

protokołu), składane Radzie Powiatu na podstawie § 8 Statutu jednostki, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania zostało przyjęte jednogłośnie, czyli przy 18 głosach „za”.  

 

 

Ad.29.) 
 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, udzielił Wicestarosta Rafał Porc oraz  

wskazane przez niego osoby.   
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Interpelacje Krystyny Koczur i Henryka Karcza: 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu Marian Gajda (treść wypowiedzi  

w formie stenogramu): 

 

„Dziękuję za zainteresowanie odnośnie zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg, 

dziękuje Panie radny. Tak, zatrudnienie zmniejszyło się. Najniższe, jakie był do tej pory  

w PZD to było 51,5 etatu. Na dzień dzisiejszy jest 40 etatów, 41. W ubiegłym roku była 

podjęta decyzja w zakresie ograniczenia etatów i zwolnienia wszystkich  tych, którzy byli na 

½ etatu i ¼ etatu. Robiliśmy to różnymi sposobami, dlatego, że niektóre zadania, które były 

prowadzone jako organizacja zarządzania ruchem, były robione na pół etatu. Wiązało się to  

z drugiej strony z tym, że fundusz płac był zabrany i w związku  z tym byłem zmuszony do 

tego. Ja nie ukrywam, że moja choroba też spowodowała, że się tak zrobiło. Ja nie 

reagowałem na niektóre sprawy, ale uważam, że najbliższych dniach czy tygodniach 

wyjaśnimy sprawę. Robimy na dzień dzisiejszy na Zawierciu na wydłużonej zmianie czyli 

dwa załadunki robimy. Różnie, w zależności od dojazdu, pracują ludzi do godziny 17 , 18, 

czy 19. Na drugi dzień trzeba tym ludziom odebrać, bo nie można zapłacić, bo na nadgodziny 

(nie płacimy, tylko jest to odbiórka). Dziękuję jeszcze raz za to pytanie i uważam, że zarówno 

mnie to pomoże jak i Zarządowi.  

Druga sprawa jeżeli chodzi o prace reperacji dróg, to robimy sukcesywnie według kolejności. 

Najpierw wyjazd z miasta Zawiercie i robimy sukcesywnie. Każdorazowo przed nowym 

tygodniem, czyli w piątek, zatwierdzamy harmonogram (żebym ani ja nie próbował rządzić 

ani wpływać na różne tam interwencje) i przestrzegamy tych harmonogramów. Uważam, że 

pomimo, że w tym roku zima się wydłużyła, bo weszliśmy trochę później na realizację tych 

zadań. Co niektórzy wójtowie i burmistrzowie wpadli na sposób, żeby do siebie przyciągnąć 

środki na niektóre odcinki, to zaczynają wprowadzać wyścigi kolarskie. To powoduje, że  

musimy odstąpić nieraz od  reguły miasto i rozjazd z miasta i nieraz się zejdzie gdzieś na 

boczną drogę i zrobi się to  w kolejności. Natomiast ogólnie jest realizacja od głównej drogi   

i tak realizujemy. Więc proszę się nie obrazić na to, że niektóre odcinku dróg są jeszcze nie 

zrobione. Niektórzy by uważali, że trzeba by wykonać w pierwszej kolejności, ale tak to nie 

wychodzi z przepisów. Chciałbym, żebyście też mnie Państwo zrozumieli. Pomimo 

interwencji nie będę chciał odstępować od tej zasady i robić, bo wystarczy zrobić jeden 

wyjątek i ten jeden wyjątek powoduje to, że się robi następną realizację. Ja sobie zdaje 

sprawę, że nie ma takiej ulicy Zacisze (o ile  dobrze wiem). Jest to ten teren drugiego od 

pierwszego ronda (wiemy o co chodzi). To jest też główna droga, dlatego też tam był najazd 

zrobiony na rondo w centrum. Tam dalej też to będziemy robili w przyszłym tygodniu i 

uzupełniali. Jesteśmy zadowoleni z tego, że współpraca między gminą Łazy a nami układa się 

dość dobrze. Podobnie jak w Zawierciu na rondach, które – Państwo widzicie –  nam 

nabierają takiego wyglądu już innego.  

Muszę powiedzieć, że byłem teraz na Kongresie Zarządców Dróg w Międzyzdrojach. 

Przejechałem trochę tego terenu, co niektórzy chwalili się, jak mają u siebie. Jestem dumny  

z tego i chciałbym Państwu z tej strony podziękować, że co niektórzy poparliście realizację 

tych rond, że wspólnie nam się udało  zrealizować i to miasto czy powiat wygląda trochę 

inaczej, porównywalnie do tych miejscowości, gdzie nabiera to wyglądu. Zawiercie  

i powiat –  główne drogi –  zaczynają wyglądać przyzwoicie. Informuję, że w dniu 

dzisiejszym podpisałem umowę na realizacje zadania Kalinówka – Dzibice. Wejście na 

roboty będzie od 6 czy 7 czerwca (tak żeśmy ustalili). Pierwszego cały harmonogram będzie 

przedstawiony, pierwsza narada i pierwsze spotkanie.  

Jeżeli chodzi o realizacje nakładek czy pieniędzy, jakie mają być na poszczególne gminy, to 

zostały przyznane pieniądze. Ale na chodniki, na dzień dzisiejszy, pieniądze są przyznane na 



 21 

chodniki i to w 90 % mamy uzgodnione z gminami i będziemy już ruszali z przetargami. 

Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o nakładki, nic nie mamy uzgodnione. Dlatego,  

jak Państwo wiedzą, pieniądze były wykorzystane  na zabezpieczenie realizacji zadania tego 

właśnie Kalinówka Dzibice i dopiero po podpisaniu umowy, po sporządzeniu nowej 

składanki finansowej, dopiero będziemy mówili o nakładkach . Chciałbym powiedzieć 

również, że mamy już zatwierdzone dofinasowanie 85% do 15%, czyli to 50% na 50% to już 

nieaktualne. Umowy jeszcze nie mamy podpisanej przez Zarząd Województwa, ale już jest 

klepnięte, tak że ileś tych pieniędzy nam dodatkowo zostanie. Te pieniądze, które zostały 

przyznane przez Urząd Marszałkowski, zostaną w pełni wykorzystane  i one nam spowodują 

to, że one pokryją 85% . 

 

Krystyna Koczur (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Panie Dyrektorze, ja zadałam pytanie czy odnośnie tych pieniędzy, czy już jest ustalone  

z gminą Łazy, na co pójdą te pieniądze, na te chodniki, na które te chodniki konkretnie”. 

 

Dyrektor PZD Marian Gajda (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Z gminą Łazy jeszcze konkretnie żeśmy nie rozmawiali do końca, jeszcze z Burmistrzem 

Kaczyńskim nie jest uzgodnione. Są tam dwie przymiarki. Uważam, że w przyszłym tygodniu 

będziemy mieć już rozstrzygnięte do końca i podpisane porozumienie”. 

 

Krystyna Koczur (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

  

„Ja rozumiem, że to Zacisze, tak jak Pan, powiedział będzie w przyszłym tygodniu”. 

 

Dyrektor PZD Marian Gajda (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Nie, bardzo przepraszam, proszę mnie nie mylić. Zgodnie z harmonogramem, ja nie mogę 

powiedzieć ani obiecać dzisiaj, że będzie w przyszłym tygodniu. Sprawdzimy  

z harmonogramem, jak tam to wychodzi, wtedy mogę ja odpowiedzieć, w którym tygodniu  

czy nawet w którym dniu będzie zrobiona”. 

  

Krystyna Koczur (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„To ja bardzo proszę, bo tam jest naprawdę potrzebne”. 

 

Dyrektor PZD Marian Gajda (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Takich miejsc, jak państwo wiecie, w powiecie zawierciańskim jest bardzo dużo. Są miejsca 

takie, do których nawet nie można dojeżdżać.  Ja już nie mówię o tych Podlipiach, nie 

Podlipiach. Zima pokazała stan naszych dróg, odkryła wszystko. Więc tu przy układzie takim, 

sukcesywnie to realizujemy i co można, to nawet wydłużamy, tak jak  państwo  słyszą, 

wydłużamy”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„W przyszłym tygodniu rusza remont w gminie Łazy, ale w którym momencie akurat ta droga 

będzie remontowana, to już według harmonogramu. A Pan radny interpelował w tej sprawie 

do Dyrektora”. 
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Jan Macherzyński (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja interpelowałem na poprzedniej sesji w sprawie ulic Brata Alberta i Towarowa. Wiem, że 

tam było. Pan Dyrektor coś pewnie powie o informacjach”. 

 

Dyrektor PZD Marian Gajda (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja od razu wyjaśnię. Byłem, interweniowałem u Wicewojewody Spyry odnośnie 

„schetynówki” Brata  Alberta –  Towarowa –  Górnośląska. Miałem dostać odpowiedź  

w ubiegłym tygodniu. Od razu wyjaśniam: rozmawiałem w formie takiej, że mam dostać  

informacje czy jest nadzieja, że jak rozstrzygną się przetargi, czy możemy liczyć na to.  

W zeszłym tygodniu nie dostałem. Miałem telefon z sekretariatu, że do piątku w tym 

tygodniu będziemy mieć konkretną informację”. 

 

Interpelacje Jana Zamory i Krystyny Koczur: 

 

Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu Andrzej Rus (treść 

wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Odpowiadając na interpelacje Pana Jana Zamory podaję liczby, bo tak brzmiało to pytanie: 

jaka była liczba bezrobotnych w powiecie zawierciańskim w 2010 roku, a jak liczba 

bezrobotnych w kraju w tym samym okresie oraz liczba bezrobotnych w 2013 roku. Ja 

posłużę się informacjami na koniec kwietnia  2013 roku i w powiecie zawierciańskim  

i w kraju. Jeśli chodzi o nasz powiat w 2010 roku liczba bezrobotnych na koniec roku 

wynosiła 7.460 osób, natomiast w kraju liczba ta wynosiła 1.954.000 osób. Na koniec 

kwietnia 2013 roku liczba bezrobotnych w powiecie zawierciańskim wynosiła 8.662 osoby,           

a w kraju 2.314.000 osób. Gdyby porównywać te liczby bezwzględne, wzrost liczby 

bezrobotnych w powiecie zawierciańskim wynosił 16,1 % , natomiast w kraju wzrost liczby 

bezrobotnych wyniósł 18,4 %  czyli dynamika wzrostu w naszym powiecie jest niższa niż  

w kraju. Jeżeli chodzi o stopę bezrobocia w analogicznym okresie, to w powiecie 

zawierciańskim stopa bezrobocia na koniec 2010 roku wynosiła 16,8 %, natomiast w kraju 

12,3 %. W 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim wyniosła 19%, natomiast 

w kraju 14,3 %. Ale żeby te liczby można w miarę zobiektywizować, należało by też podać, 

jakimi środkami finansowymi Urząd  dysonował w roku 2010,  a jakimi dysponuje w roku 

2013. W roku 2010 do dyspozycji mieliśmy 26.699.000 zł, natomiast w 2013 roku, na chwilę 

obecną (ta liczba najprawdopodobniej się zwiększy), ale dysponujemy 14.226.000 zł, co 

stanowi to tylko 53 % środków, jakimi dysponowaliśmy w 2010 roku. Te pieniądze mają 

ogromny wpływ na stopę bezrobocia i liczbę bezrobotnych, jaka jest rejestrowana w naszym 

powiecie.  

Ta ostatnia informacja niejako wiąże się z pytaniem Pani radnej dotyczącym bądź stażu, bądź 

prac interwencyjnych, które mogłyby się odbywać w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. 

Muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili polityka Ministerstwa Pracy idzie  w tym 

kierunku, że urzędy pracy są rozliczane z tzw. efektywności, to znaczy, ile osób kierowanych 

do subsydiowanych form znajdzie zatrudnienie po zakończeniu tych form. Jest to związane             

z tym, że urzędy które mają wyższą efektywność, mogą ubiegać się o wyższe środki. Stąd też 

my mamy ograniczoną możliwość kierowania na przykład na staże do wykonywania prostych 

czynności, w sumie jak tu padło . Jako, że sam program stażu trudno było by sformułować             

w ten sposób że,  jest to przygotowywanie terenów zielonych dla pacjentów. Tutaj z mojej 

strony proponuję, aby spróbować dogadać się z gminami, które organizują prace społecznie 

użyteczne także dla bezrobotnych i w ramach tych prac społecznie użytecznych można by 
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spróbować (bo przecież tego rodzaju działania nie zajmą długiego okresu czasu i można by 

dostosować te tereny dla potrzeb pacjentów). Jeżeli chodzi o prace interwencyjne, to na 

pewno Pani Dyrektor szpitala zgodzi się ze mną, że Urząd Pracy dofinansowuje tylko część  

wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia szpital musi wygospodarować sobie sam. To 

także rodzi kolejne problemy, nie mówiąc już o tym, że my byśmy chcieli, żeby po 

zakończeniu tych subsydiowanych prac, ci skierowani bezrobotni znaleźli dalsze zatrudnienie 

w tych jednostkach, do których ich kierujemy”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Pan tu wygłosił nam monolog, a ja prosiłem tylko o suche liczby. Ale jeśli Pan tutaj liczbami 

tak żongluje, to ja chciałem się zapytać, (bo na ostatniej sesji Pani Dyrektor powiedziała, że 

bezrobocie  na terenie powiatu zawierciańskiego jest 19,5%). Teraz, kiedy słyszymy                           

i czytamy w gazetach że w Hucie ma być czy już jest zwolnionych około 300 osób, wychodzi 

że bezrobocie w Zawierciu się zmniejszyło o 0,5% . Tak mi to Pan wyjaśnił”. 

  

Zastępca Dyrektora PUP Andrzej Rus (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Tak, spadła stopa bezrobocia o 0,5%, ponieważ spadła też liczba bezrobotnych”.  

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„A w tej liczbie są ci ludzie z Huty zwalniani”. 

 

Zastępca Dyrektora PUP Andrzej Rus (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Jeszcze nie ma zwolnionych z Huty CMC Zawiercie. Z informacji, które do nas dotarły, 

dopiero rozpoczęło się wręczanie wypowiedzeń, co nie jest równoznaczne  z rozwiązaniem 

umowy o pracę. Jeżeli Pan Starosta pozwoli, to ja nie żonglowałem liczbami, ja 

przedstawiłem suche fakty, do sprawdzenia na stronach statystycznych”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

 „Ja tylko  prosiłem o liczby procentowo”. 

 

Zastępca Dyrektora PUP Andrzej Rus (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Słowo żonglowanie ma proaktywne znaczenie”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Ja odniosę może do tego. To pojęcie w ostatnim czasie jest – powiedziałbym –  lekko 

nadużywane . Szanowni Państwo, ja rozumiem, że to jest olbrzymia tragedia dla każdego               

z nas, kto traci pracę, ale chciałbym powiedzieć, że w tych dniach też Huta Częstochowa 

zwalnia około 1500 pracowników. Proszę pamiętać, że tam wśród tych ludzi są także 

mieszkańcy powiatu zawierciańskiego. Pewnie tak jest i te zwolnienia w branży hutniczej, 

to jest fala, która idzie. Natomiast brakuje nam elementów, które by bardziej aktywowały 

rynek pracy. Ja może podam dwie liczby. Rząd zamroził prawie 10 mld na kontach  
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z Funduszu Pracy. To odmrażanie jest bardzo powolne i stopniowe, natomiast gdybyśmy tak 

naprawdę zliczyli tych wszystkich, którzy wyjechali, bo nie mieli pracy w Polsce, to realne 

bezrobocie jest rzędu 30%. To są liczby, o których też możemy porozmawiać. 

Sprawa dyrektorów szkół. Tak, Zarząd podjął decyzje w sprawie dwóch dyrektorów. Tak, jak 

mówiłem na mównicy, tam gdzie wygasło powierzenie czyli w Żeromskim i Kołłątaju. 

Natomiast w dniu wczorajszym podjęliśmy decyzje o przeprowadzeniu postepowań  

konkursowych we wszystkich pozostałych szkołach, tam, gdzie dyrektorom kończą się  

z końcem sierpnia kontrakty. Nie ma jeszcze decyzji co do dnia konkursu w tych pięciu, 

natomiast co do tych dwóch konkursów w Żeromskim i Kołłątaju to jest to 17 czerwiec, kiedy 

zbierze się komisja konkursowa. Natomiast w tych pięciu termin zostanie wyznaczony . 

Oczywiście ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie internetowej, tak jak było do tej 

pory. 

Odnośnie Oddziału Paliatywnego. Ostatnio, będąc już  przed zakończeniem tego remontu, 

zwróciliśmy uwagę na Oddziale Paliatywnym są bardzo fajnie skonstruowane te pokoje, 

ponieważ stanowią takie naturalne połączenie z tą częścią zieloną, którą faktycznie trzeba by 

zagospodarować. Ale myślę, że Pani Dyrektor sprawnie i w miarę możliwości przy naszym 

wsparciu stopniowo (powtarzam, stopniowo, nie wszystko od razu) będzie to doprowadzane 

do stanu. Myślę, że kiedy to  nastąpi, ta nowa część będzie możliwa do obejrzenia, bo ogrom 

pracy został tam wykonany. Jest się czym pochwalić, to są zupełne warunki przebywania na 

tym oddziale dla pacjentów. Teraz remont schodów wyjściowych do tej części parkowej jest 

potrzebny. Ale to wszystko w miarę możliwości finansowych”. 

 

Interpelacja Lecha Jarosa: 

 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Bożena Wilmowska (treść 

wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„W sprawie możliwości zagospodarowanie terenu po byłej Izolacji otrzymaliśmy pismo  

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Pan radny otrzymał to 

pismo do wiadomości). Jest tam opisane, co możemy zrobić z tym terenem, a czego nie 

możemy. Oczywiście nie jest to do końca jasne. Nad każdą propozycją zagospodarowania 

trzeba będzie się  zastanowić bardzo mocno. Póki co (wiem to od Pana Starosty),  że Zarząd 

Powiatu nie podjął żadnej decyzji  zagospodarowania tej działki czy sprzedaży ewentualnie 

czy spowiatyzowania. Nie ma w tej chwili takiej decyzji.  

Sprawa biwakowania była uzgadniana u nas przez Pana Wicestarostę (ja również 

uczestniczyłam w uzgodnieniach). Myślę, że jest w porządku. Teren pozostawiony  

w czystości i w porządku (przejeżdżałam tamtędy w poniedziałek i wszystko jest w 

porządku). Nie ma to żadnego wpływu na trwałość przedsięwzięcia, na pewno nie zostało 

naruszone. Jeżeli chodzi o trwałość przedsięwzięcia, oznacza to utrzymanie efektu 

ekologicznego, a efektem ekologicznym w tej sytuacji było wywiezienie i usunięcie odpadów 

niebezpiecznych z terenu Izolacji” . 

 

Lech Jaros (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Ja to pismo mam i ja o tym wiem. Ale tam pisało na końcu, że o podjętej decyzji w tej 

sprawie radny zostanie poinformowany odrębnym pismem. To Zarząd mnie miał 

poinformować. Czy mam rozumieć, że jeszcze nie podjął decyzji . Przejeżdżam tam 

codziennie. Dwa hektary z haczykiem odłogiem sobie leży. Jeżeli to dało jakieś pieniądze 

Starostwu, to się cieszę (taki biwak, że był wynajęty), ale czy nie zakłóciło, czy są jakieś 
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próby ogłoszenia, ściągnięcia kogoś z jakimiś inwestycjami, które by nie zakłócały. Mam to 

pism z NFOŚiGW. W tym kierunku było moje pytanie”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„Może ja tu uściślę, to nie był biwak. Grupa entuzjastów, młodych ludzi, organizowali ten 

rajd RMF MAXX. Sami wypatrzyli to miejsce i zwrócili się do nas z zapytaniem, czy można 

by było zorganizować bazę dla samochodów terenowych, namiotów, zaplecza technicznego.  

Ja nawet w TVN mówiłem, że my jesteśmy przyjaźni dla takich inicjatyw, nie wychodzimy 

na przekór, rękę wyciągamy. I tak się stało, że tę bazę udostępniliśmy. Tam absolutnie było 

naruszenia ciągłości realizacji projektu.  Trwało to weekend. Jak dobrze ludzie będą to 

wspominać, to tylko się będę cieszył i Państwo również”. 

 

Lech Jaros (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Ja pytałem również, czy jest uzgodniona wizja Burmistrza Ogrodzieńca o drodze łączącej 

drogę Kościuszki z tą działką powiatu. To działka gminy Ogrodzieniec, jest tam w projekcie 

taka  droga i czy były jakieś uzgodnienia między gminą Ogrodzieniec i Starostą”. 

 

Wicestarosta Rafał Porc (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„To jest projekt na etapie gminy realizowany i przygotowywany. Jeżeli gmina do nas wystąpi 

z taką propozycją uzgodnienia, to oczywiście będziemy się do tego odnosić. To jest na etapie 

gminy. Będzie Pan radny poinformowany, jak wpłynie taka propozycja”.  

 

Lech Jaros (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Nie ma takiego powiadomienia, podjęcia decyzji. Też pytam o stanowisko pod względem 

projektu  trwałości. Tam jest droga  o statucie gminnym, łącząca ulicę Kościuszki z tymi 

terenami”.  

 

Interpelacje Jana Macherzyńskiego: 

  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Pierwsza interpelacja, która złożył Pan Jan Macherzyński, dotycząca postawy 

Przewodniczącego w odpowiedzi na sugestie, iż nie odpowiadał czy nie przedstawił  

informacji dotyczących pisma. Zaś szczególnie dotyczyło, że nie ma możliwości spotkania się 

z Przewodniczącym, mieszkańcy powiatu zawierciańskiego nie mają możliwości. Mówiłem, 

że nie jest to prawda. Przewodniczący przyjmuje na dyżurach. Również w innych dniach, 

kiedy jestem i wykonuję swoje czynności służbowe. Wtedy, kiedy taka osoba przyjdzie. 

Również takie osoby przychodzą  zresztą są tu Panie, słyszą i powiedziałem wtedy, tak jakby 

uwiarygadniać to, że tak miedzy innymi był również swego czasu mieszkaniec, który mówił  

i złożył skargę na Pana Jana Macherzyńskiego. Dzisiaj Pan Jan Macherzyński nawet mówił, 

że ja nie powiadomiłem go o takiej sytuacji. Po pierwsze pragnę powiedzieć, że 

Przewodniczący Rady to jest osoba zaufania publicznego, to osoba, która musi umieć ważyć   

i milczeć, bo gdyby Przewodniczący Rady mówił wszystko, co przynoszą mieszkańcy  

i gdyby tu przedstawił, to proszę Państwa, to mówią o takich rzeczach, o swoich tragediach,               

o swoich sytuacjach zdrowotnych (być może takie głębokie jak kobiety u lekarza czasami 

mówią). Przewodniczący Rady w duchu swojej odpowiedzialności może to taki skarany 
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przypadek, Przewodniczący  musi  umieć milczeć. Nie dotyczyła ta sprawa, kiedy Pan Jan 

Macherzyński był radnym. To było w okresie, kiedy przestał być Burmistrzem, a jeszcze nie 

był radnym. Nie wiem, każdy z nas pełniąc odpowiednie funkcje, ma swoich zwolenników               

i przeciwników. Jeżeli ta osoba przyszła i powiedziała tam coś, to ja zapomniałem, 

zamilkłem, uznałem że to nie warto , zresztą nie mam takiego prawa i obowiązku, ponieważ 

jaki związek ma Przewodniczący Rady z osobą, która nie jest radnym? No żaden. Ale 

ponieważ Pan Jan Macherzyński naciskał bardzo mocno, ja oczywiście nie powiedziałem, 

bo co by się okazało, że domniemana wypowiedź  nie licuje z prawdą i tak jakby narusza 

godność czy pogarsza wizerunek danej osoby. To jest bardzo łatwo publicznie powiedzieć, 

ale trudniej już to odkręcić, znacznie trudniej. Dlatego taka praktyka jest moja i myślę, że 

każdego  Przewodniczącego, który w następnych kadencjach będzie po mnie. Nie miałem 

obowiązku, a wręcz miałem odpowiedzialność moralna za to, żeby się umieć zachować. Ja 

wiem, że każda osoba publiczna (do nich należy radny) chce być czysty jak żona Cezara, poza 

wszelkimi podejrzeniami. Jest to normalne. Ja to rozumiem, ale ja myślę, że Pan w sposób 

nadwrażliwy podszedł. Do tego zresztą po sesji, już nie publicznie, Pan zapytał mnie, kto to 

był, ja już nie na tej sali powiedziałem, kto to był, żeby to uwiarygodnić. Myślę, że 

dopełniłem wszystkiego, co powinien robić odpowiedzialny Przewodniczący. Chociaż Panie 

Przewodniczący Komisji radny Janie Macherzyński, nie oczekiwał Pan mojej odpowiedzi, 

Pan tylko chciał wygłosić, jednak ja uważałem, że jest to moim obowiązkiem ustosunkowanie 

się do tej wypowiedzi. Nie wszystko Przewodniczący może tu powiedzieć, co usłyszał, 

nieważne czy radnego czy innego mieszkańca, bo nie na tym rzecz polega. Myślę, że tak było 

i tak będzie. Przewodniczący musi być osobą odpowiedzialną, nie może mówić czegoś, co nie 

jest sprawdzone i mogłoby w Pana wizerunek …”.  

 

Jan Macherzyński (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

 

„No, to Pan Przewodniczący pogrzebał się totalnie. Znowu Pan nie odpowiada na pytanie, 

nawiązuje Pan do spraw zupełnie nie związanych z tym, o czym była interpelacja. I skoro Pan 

kiedyś ukrył tą sytuację i tak Pan się ładnie zachował wobec mojej osoby i nikomu Pan tego 

nie wspominał, to jaki był cel wypowiedzenia tej kwestii tutaj na forum Rady Powiatu – nie 

rozumiem –  i tego tutaj gremium. Sekundę, ja jeszcze nie skończyłem. Wskazał Pan osobę, 

prawda, jak Pana zapytałem i doszło do sytuacji, w której również wyszło na jaw, że nie 

mamy żadnego pisma, nie mamy żadnej skargi i wskazał Pan osobę, która  niby na mnie 

złożyła skargę, niby.  

(odczytał pismo). Do Pan Macherzyński Jan radny Powiatu Zawierciańskiego. Oświadczenie 

(chodzi tu o Pana Edwarda Dorobisza on tutaj został wskazany). Ja, Edward Dorobisz zam. 

42-480 Poręba, ul. ….. * oświadczam, że osobiście nie znam Pana Adama Rozlacha 

Przewodniczącego Rady Powiatu, obecnie pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady 

Powiatu Zawierciańskiego. Nie składałem żadnych skarg, nie donosiłem, nie szpiegowałem,  

nie śledziłem, nie inwigilowałem, nie nagrywałem ani też nie współpracowałem z panem 

Adamem Rozlachem przeciwko Panu Burmistrzowi Janowi Macherzyńskiemu, obecnie 

radnemu Rady Powiatu Zawierciańskiego. Nazwisko Rozlach jest mi tylko znane z prasy 

lokalnej. Jeżeli padło stwierdzenie wypowiedziane przez kogokolwiek w tej sprawie, że było 

inaczej, to jest to kłamstwo, oczywiste nadużycie, rzeczywista nieprawda ,faktyczne oszustwo 

względem Wysokiej Rady. Jeżeli czynił to obecny Przewodniczący Rady Powiatu 

Zawierciańskiego Pan Adam Rozlach skłamał i oszukał w określonym celu, odnosząc się do 

mojej skromnej osoby jako ja bym osobiście za jego pośrednictwem czynił afekty w formie 

skargi przeciwko Janowi Macherzyńskiemu, którego szanuję. Z wyrazami szacunku 

Edward Dorobisz”. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Jak Pan będzie dalej tak prowokował, to przedstawię treść rozmowy. Ale po co?     

 

Jan Macherzyński (treść wypowiedzi w formie stenogramu): 

  

„Ja Pana nie prowokuję, ja mówię”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Przedstawię treść rozmowy, wie Pan w wyniku działalności, wtedy kiedy Pan był 

Burmistrzem, ale nie ma potrzeby. Wtedy Przewodniczącego Rady to nie interesowało, nie 

interesowało”.   

 

  

Ad.30.) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zdzisław Maligłówka poinformował członków 

Komisji, że po zakończeniu sesji w Biurze Rady Powiatu odbędzie się posiedzenie Komisji 

celem wyznaczenia zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli, która w dniu 

dzisiejszym decyzja Rady Powiatu  została wprowadzonego do tegorocznego planu kontroli 

Komisji. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Po ostatnich sesjach myślę, że Pan mi dzisiaj głosu nie odbierze. Przypominam sobie na 

poprzednich sesjach, Pan Wicestarosta z tej mównicy mówił o pochodzie 1 – Majowym. 

Zapraszał na pochód 1 – Majowy, jak były starosta Leszek Wojdas zapraszał wszystkich na 

blokadę drogi i to było w sprawach istotnych dla powiatu. Teraz ja chciałem też w sprawach 

istotnych  o zbliżającym się referendum. Chodzi o to, że ja jestem pełnomocnikiem grupy 

referendalnej”.  

 

W tym momencie, zwracając się do Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusz Bednarz 

zwrócił uwagę, że ustawa o referendum jednoznacznie zabrania kampanii w miejscach 

publicznych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Zgodnie z ustawą o referendum zabrania się prowadzenia kampanii referendalnej na terenie 

urzędów administracji rządowej, samorządowej oraz sądów. Czy na ten temat chce Pan 

mówić czy na inny?   

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Ja chciałem powiedzieć, że dochodzą do mnie sygnały o tym, że pracownicy administracji 

samorządowej szkół są jakby zastraszani i chodzi o to że…..”.  
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Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Mówi Pan o referendum. To jest sposób prowadzenia kampanii. Jeżeli Pan nie przestanie, to 

ja wyłączę mikrofon. Może Pan mówi na każdy inny temat”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Ja wiem, Panie Przewodniczący, że jest Pan oddanym członkiem NAW, ale to nie świadczy 

o tym, że konkurencja polityczna może zastraszać pracowników”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Mówi Pan ciągle o kampanii referendalnej. odbieram Panu głos”. 

 

Jan Zamora (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Pan zabrał mi głos, ale ja bym do wszystkich samorządowców chciał powiedzieć: nie 

obawiajcie się…”.   

 

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach (treść wypowiedzi  formie stenogramu): 

 

„Odebrałem Panu głos, Panie radny”. 

 

  

Ad.31.) 
  

Przewodniczący Rady Powiatu Adam Rozlach  – dziękując za aktywny udział w posiedzeniu 

– zamknął obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Zawierciańskiego. 

 

Zakończenie obrad nastąpiło o godz. 12.00. 

  

 

 

 

Protokół sporządziła:                      Przewodniczący Rady Powiatu   

       

 /-/ Anna Bryła                           /-/ Adam Rozlach 

 

 

 

 

 

 

*zapis usunięty za względu na ochronę danych osobowych 


